مشاهده كروموزوم ها و سلول هاي در حال تقسيم در نوك ريشه باقال

تنظيم :
الهه علوي
ابتدا تعدادي دانه باقال را كه پوست دارند  ،به مدت  2تا  3روز در آب قرار دهيد تا دانه آب گيري كند(براي
جلوگيري از گنديدن  ،روزي  2بار آب آنها را عوض كنيد) .مدت زمان خيساندن دانه ها بستگي به نوع دانه و
خشكي آن دارد.ابتدا نوك ريشه درسطح دانه به صورت برجستگي نمايان مي شود.در اين مرحله دانه هارا از آب
خارج و در پارچه يا كاغذ مرطوب قرار دهيد تا ريشه رشد كند و طول آن بيشتر شود.وقتي طول ريشه حدود 2
سانتي متر شد  ،مراحل زير را براي آماده سازي نمونه هاي ميكروسكوپي انجام دهيد.
 حدود يك سانتي متر انتهايي ريشه را از دانه باقال با تيغ يا چاقو ببريد.توجه داشته باشيد كه اندازه كل ريشهاز دوسانتي متر بيشتر نشود و ريشه حتما كالهك داشته باشد.
 ريشه را در ظرفي مانند شيشه خالي پني سيلين (ضد عفوني شده و شسته شده) يا هر شيشه مناسب ديگرقرار دهيد .تا دوسوم شيشه را با آب  4درجه سانتي گراد پر كنيد و در آنها را محكم ببنديد.اكنون شيشه هاي
پني سيلين را در در ظرف شيشه اي بزرگتري كه داراي آب يخ است  ،بگذاريد ؛ به طوريكه آب روي شيشه
ها ي داراي نمونه ها را بپوشاند.اين ظرف را به مدت  24ساعت در يخچال قرار دهيد.بعد از اين مدت ريشه
ها را به فيكساتور منتقل كنيد.
فيكساتور :استيك اسيد خالص  1قسمت  ،اتانول  69درجه  3قسمت  .زمان تثبيت از يك تا  24ساعت .عمل
تثبيت در ظرف هاي در بسته و دردماي اتاق انجام مي گيرد.
هيدروليز مواد  :ريشه ها را از فيكساتور خارج كنيد و در اسيدكلريدريك  5نرمال به مدت  45دقيقه قرار دهيد.
ريشه ها را از اسيد خارج كنيد و سه بار با آب شست و شو دهيد  .در اين مرحله مي توانيد نمونه ها را تا دوهفته
در آب مقطر  4درجه سانتي گراد ،در يخچال نگهداري كنيد.
نمونه ها را با معرف شيف رنگ آميزي كنيد .زمان الز م براي اين كار  2ساعت است (مالك رنگ گيري تيره شدن
نوك ريشه است).

مشاهده  :ابتدا ريشه ها را از رنگ خارج و با آب مقطر شست و شو دهيد.نوك ريشه هارا با تيغ جدا و (به رنگ
بنفش تيره)روي تيغه بگذاريد .
يك قطره استيك اسيد  45درصد را روي نمونه بريزيد و اضافه آن را با كاغذ صافي خشك كنيد .سپس تيغك را
با زاويه مورب روي نمونه قرار دهيد .به آرامي از روي تيغك با چيزي مانند ته خودكار يا مداد به نمونه ضربه بزنيد
تا بافت ريشه متالشي شود .سپس با انگشت شست روي تيغك فشار دهيد تا سلول ها از هم جدا و گستره اي
از آنها ايجاد شود.
عكس هاي زير سلول ها و كروموزوم هاي نوك ريشه باقال را نشان مي دهند .نمونه ها با همين روش براي پايان
نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر حسن زارع مايوان در دانشگاه تربيت مدرس درسال 1331گرفته شده
است.

